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OPATŘENÍ
Ochrana nosu a úst
(roušky, respirátory
apod.)

Podnikatelské subjekty
- výrobní a skladové
provozy

Podnikatelské subjekty
- kancelářské a ostatní
provozy

Provozovny
stravovacích služeb

Nákupní centra
(nad 5 000 m2)

Maloobchod
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Ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné
dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně
přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně
přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně
přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně
přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Režimová a organizační opatření dle konkrétních
podmínek provozu.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná
hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana
dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle
podmínek provozu, omezení koncentrace
zaměstnanců, služebních cest, management směn,
externích a interních jednání. U ochranných pomůcek
nadále dle opatření MZ.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná
hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana
dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle
podmínek provozu, omezení koncentrace
zaměstnanců, služebních cest, externích a interních
jednání, management směn.
U ochranných pomůcek nadále dle opatření MZ.
Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná
hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana
dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle
podmínek provozu, omezení koncentrace
zaměstnanců, služebních cest, externích a interních
jednání, management směn.
U ochranných pomůcek nadále dle opatření MZ.
Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná
hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana
dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle
podmínek provozu, omezení koncentrace
zaměstnanců, služebních cest, externích a interních
jednání, management směn.
U ochranných pomůcek nadále dle opatření MZ.
Doporučeno testování.

Doporučení home-office. Pravidelný úklid vstupu,
pracovišť, provozních prostředků, vozového parku.
Omezení koncentrace zaměstnanců. Rozvržení
směn. Ochranné pomůcky. Omezení služebních cest
a interních i externích jednání. Režimová a
organizační opatření dle konkrétních podmínek
provozu.
Doporučeno testování dle konkrétních možností
provozu, volba formy testování je na zaměstnavateli.

Doporučení home-office všude, kde je to možné.
Pravidelný úklid vstupu, pracovišť, provozních
prostředků, vozového parku. Omezení koncentrace
zaměstnanců. Rozvržení směn. Ochr. pomůcky.
Porady digitální formou, omezení služebních cest a
interních i externích jednání. Režimová a organizační
opatření dle konkrétních podmínek provozu.
Doporučeno testování dle konkrétních možností
provozu, volba formy/metody testování je na
zaměstnavateli.

Doporučení home-office všude, kde je to možné.
Pravidelný úklid vstupu, pracovišť, provozních
prostředků, vozového parku. Omezení koncentrace
zaměstnanců. Rozvržení směn. Ochr. pomůcky.
Porady digitální formou, omezení služebních cest a
interních i externích jednání. omezení služebních cest
a interních i externích jednání. Režimová a
organizační opatření dle konkrétních podmínek
provozu.
Doporučeno testování dle konkrétních možností
provozu, volba formy/metody testování je na
zaměstnavateli.

Uzavření provozoven mezi 22 a 6 hodinou. Jen
usazení hosté max. 6 osob u stolu. Organizační
a režimová opatření. Doporučeno používání
e-roušky nebo on-line/telefonického rezervačního
systému.

Uzavření provozoven mezi 22 a 6 hodinou. Jen
usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost
max. 50% kapacity hostů. Organizační a režimová
opatření. Doporučeno používání e-roušky nebo online/telefonického rezervačního systému.

Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz
vycházení

Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz
vycházení

Omezení počtu osob (2 zákazníci na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová
a organizační opatření, management front uvnitř
a venku. Omezení otevírací doby jídelních a dětských
koutků do 22 hodin.

Omezení počtu osob (1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová
a organizační opatření, management front (uvnitř
i venku). Omezení jídelních koutků pouze na výdejní
okénko, uzavření dětských koutků.
Nakupování umožněno jen s nákupním
vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola
dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit
maximální cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace
vzduchu v objektu. Omezit propagační aktivity
v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující její průběh.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej
vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1
zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 2m
mezi zákazníky, režimová a organizační opatření,
management front (uvnitř i venku).
Nakupování umožněno jen s nákupním
vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola
dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit
maximální cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace
vzduchu v objektu.
Zákaz propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je
přítomna fyzická osoba zajišťující její průběh.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a
ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej
vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1
zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy
2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření,
management front (uvnitř i venku).
Nakupování umožněno jen s nákupním
vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola
dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit
maximální cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace), bez recirkulace
vzduchu v objektu.
Zákaz propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je
přítomna fyzická osoba zajišťující její průběh.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a
ve státní svátek zavřeno.

Omezení počtu osob - (1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy 2 mezi zákazníky, režimová a
organizační opatření. management front (uvnitř i
venku). Do počtu zákazníků se nepočítá doprovod
nemohoucích osob a malé děti do věku 6 let.
Nakupování umožněno jen s nákupním
vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola
dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit
maximální cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace
vzduchu v objektu. Omezit propagační aktivity
v prodejnách,
u nichž je přítomna takové aktivitě fyzická osoba
zajišťující její průběh.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej
vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1
zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy
2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření,
management front (uvnitř i venku). Do počtu
zákazníků se nepočítá doprovod nemohoucích osob a
malé děti do věku 6 let. Nakupování umožněno jen s
nákupním vozíkem/košíkem tam, kde se používají.
Kontrola dodržování pravidel - provozovatel.
Povinnost zajistit maximální cirkulaci vzduchu s
nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo
klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. Zákaz
propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je přítomna
takové aktivitě fyzická osoba zajišťující její průběh.
V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej
vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1
zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy
2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření,
management front (uvnitř i venku). Do počtu
zákazníků se nepočítá doprovod nemohoucích osob a
malé děti do věku 6 let. Nakupování umožněno jen s
nákupním vozíkem/košíkem tam, kde se používají.
Kontrola dodržování pravidel - provozovatel.
Povinnost zajistit maximální cirkulaci vzduchu
s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo
klimatizace), bez recirkulace vzduchu v objektu.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. Zákaz
propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je přítomna
takové aktivitě fyzická osoba zajišťující její průběh.
V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Režimová a organizační opatření dle konkrétních
podmínek provozu.

Uzavření provozoven mezi 24 a 6 hodinou. Jen
usazení hosté, organizační a režimová opatření.

Omezení počtu osob (4 zákazníci na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a
režimová opatření. Management front uvnitř a venku

Omezení počtu osob (4 zákazníci na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a
režimová opatření. Management front uvnitř a venku.

Doporučení home-office. Pravidelný úklid vstupu,
pracovišť, provozních prostředků, vozového parku.
Omezení koncentrace zaměstnanců. Rozvržení
směn. Ochranné pomůcky.
Režimová a organizační opatření dle konkrétních
podmínek provozu.

Omezení počtu osob (2 zákazníci na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a
režimová opatření. Management front uvnitř a venku.

Aktualizace: 26. 11. 2020
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Vánoční prodej kaprů
a stromků

Venkovní trhy
(v roce 2020 se
pořádání vánočních
trhů nedoporučuje)

Veletrhy, výstavy,
zoologické zahrady

Konference

Ubytovací služby
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Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny
za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní
prodej vánočních stromků je povolen za dodržení
režimových opatření, management front.

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny
za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní
prodej vánočních stromků za dodržení režimových
opatření, management front.

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny
za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní
prodej vánočních stromků za dodržení režimových
opatření, management front.

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny
za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní
prodej vánočních stromků za dodržení režimových
opatření, management front.

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny
za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní
prodej vánočních stromků za dodržení režimových
opatření, management front.

Režimová opatření, stánky min. 2 m od sebe, bez
omezení sortimentu, zajištění trvalého dohledu nad
dodržováním opatření.

Režimová opatření, možno obsadit pouze každé
druhé stanoviště pro stánek, s minimálním
rozestupem 4 m, bez omezení sortimentu, zákaz
prodeje občerstvení a alkoholu ke konzumaci na
místě, zajištění trvalého dohledu nad dodržováním
opatření. Zákaz stolů a míst k sezení.

Režimová opatření, možno obsadit pouze každé
druhé stanoviště pro stánek, s minimálním
rozestupem 4 m, prodej pouze potravin s výjimkou
alkoholu, zákaz prodeje občerstvení a alkoholu ke
konzumaci na místě, omezení počtu zákazníků na 1
na 15 m2, jednorázové rukavice a dezinfekce u
každého stánku, zajištění trvalého dohledu nad
dodržováním opatření. Zákaz stolů a míst k sezení.

Zákaz venkovních trhů.

Roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy uvnitř.
Rozestupy minimálně 2 m.

Roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy.
Rozestupy minimálně 2 m.
Maximálně 50% kapacity areálu.

Roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy.
Rozestupy minimálně 2 m.
Maximálně 25% kapacity areálu.
Skupinky maximálně 10 osob

Roušky účastníků po celou dobu trvání akce.
Rozestupy židlí minimálně 2 m. Konzumace
občerstvení pouze vsedě.
Maximálně 500 osob venku, 100 uvnitř.

Roušky účastníků po celou dobu trvání akce.
Rozestupy židlí minimálně 2 m. Konzumace
občerstvení pouze vsedě. Maximálně 6 osob u stolu.
Maximálně 100 osob venku, 50 uvnitř.

Roušky účastníků po celou dobu trvání akce.
Rozestupy židlí minimálně 2 m.
Konzumace občerstvení pouze vsedě. Maximálně
4 osoby u stolu.
Maximálně 50 osob venku, 10 uvnitř.

Režimová opatření, stánky min. 2 m od sebe, bez
omezení sortimentu.

Bez omezení ubytování. Roušky povinné pro personál
i hosty.
Desinfekce k dispozici u vchodu a na recepci.
Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce
předmětů a ploch.

Bez omezení ubytování. Roušky povinné pro personál
i hosty.
Desinfekce k dispozici u vchodu a na recepci.
Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce
předmětů a ploch.

Bez omezení ubytování. Roušky povinné pro personál
i hosty.
Desinfekce k dispozici u vchodu a na recepci.
Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce
předmětů a ploch.

Zavřeno

Zavřeno

Zákaz akcí.

Zákaz akcí.

Omezení ubytovací služby s výjimkami danými
mimořádnými opatřeními. Přísná hygienická opatření
dle stupně č. 3.

Omezení ubytovací služby s výjimkami danými
mimořádnými opatřeními. Přísná hygienická opatření
dle stupně č. 3.

Herny, kasina, sázkové
kanceláře

Kasina s nočním provozem: jen usazení hosté, zákaz
prodeje a konzumace občerstvení a alkoholu
rozestupy 2 m, organizační a režimová opatření.
Ostatní provozovny uzavřeny mezi 24 a 6 hodinou.
Management front uvnitř i venku.
Herny: jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu,
organizační a režimová opatření.
Sázkové kanceláře: omezení počtu osob (4 osoby na
15 m2 provozní plochy).

Kasina s nočním provozem: jen usazení hosté, max. 6
osob u stolu, zákaz prodeje a konzumace občerstvení
a alkoholu, organizační a režimová opatření.
Ostatní provozovny uzavřeny mezi 22 a 6 hodinou.
Management front uvnitř i venku.
Herny: jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu,
organizační a režimová opatření.
Sázkové kanceláře: omezení počtu osob (2 osoby na
15 m2 provozní plochy).

Uzavření provozoven mezi 22 a 6 hodinou.
Management front uvnitř i venku.
Herny, kasina: jen usazení hosté, max. 4 osoby u
stolu, organizační a režimová opatření.
Sázkové kanceláře: omezení počtu osob (1 osoba na
15 m2 provozní plochy).

Kadeřnictví

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Zavřeno. (Službu je možné provozovat individuálně
mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření
dle stupně č. 3)

Zavřeno. (Není povoleno poskytovat službu mimo
provozovnu)

Kosmetické služby,
masáže

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let v (doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátor
a ochranného štítu. U zákazníka rouška či respirátor
pokud to služba dovoluje. Děti do 15 let v (doprovodu
osoby starší 15 let) se do počtu zákazníků
nezapočítávají.

Omezení počtu osob – (1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. U
zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let v (doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Zavřeno. (Službu je možné provozovat individuálně
mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření
dle stupně č. 3)

Zavřeno. (Není povoleno poskytovat službu mimo
provozovnu).

Pedikúra, manikúra

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátor
a ochranného štítu. U zákazníka rouška či respirátor
pokud to služba dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu
osoby starší 15 let) se do počtu zákazníků
nezapočítávají.

Omezení počtu osob – (1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. U
zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15
let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Zavřeno. (Službu je možné provozovat individuálně
mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření
dle stupně č. 3)

Zavřeno (není povoleno poskytovat službu mimo
provozovnu)

Provozování solárii

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba
dovoluje.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.
U zákazníka rouška či respirátor pokud to služba
dovoluje.

Omezení počtu osob – (1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2m (včetně
čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. U
zákazníka rouška či respirátor pokud to služba
dovoluje.

Zavřeno.

Zavřeno.

Zavřeno.

Zavřeno.
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